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أجب عن جميع األئسلة فقط:

السؤال األول :

ضع عالمة صح أو خطأ مع التعليل

 -1الفرق بين الممنوع والمحجوب من االرث هو إن المحجوب له تاثير عةى توزيع الترك (

).

 -2انواع االرث هي ذوي االرحام اوال ثم الرد عةيهم ثم العصبات ثم اهل الفروض (

)

 -3العاصب بغيره هن البنات مع االوالد والعاصب مع غيره هن االخوات مع االخوة (
 -4ال دليل عةى توريث العصبات وذوي االرحام في القران الكريم (

).

 -5يقدم األبن عةى األب في الميراث الن هللا لم يجعل له فرضا معينا (

)

 -6القريب المبارك هو من له نصيب في الترك والمشلوم هو من ليس له نصيب في الترك (
 -7يتم الرد عةى اصحاب الفروض اوال ثم عةى العصبات ثم عةى ذوي االرحام (
 -8التخارج من الترك غير جالز ولم يفعةه الصحاب (

)

 -9القانون االنجةيزي ال يورث المراة بينما القرنئسي يعطيها مثل الرجل (
-11

السؤال الثاني :
-1
-2
-3
-4

ليس لةرد شروط محددة (
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لماذا جعل القران لةبنت ئسهما محددا ولم يجعل ذلك لةولد

 -5اشرح طرق تقئسيم التركات .

 -6لماذا يحدث العول ؟  ،مع بيان االصول التي تعول وعولها .
 -7تحدث عن كيفي تصحيح المئسالل .

 -8اشرح منهج الفرضيون في التعامل مع التركات والورث ؟

السؤال الثالث :

ضع مصطلحا لما يلي

(

 -1كل وارث ليس له ئسهم مقدر في الكتاب والئسن

 -2ائستحال انقئسام االعداد عةى بعضها ولو بعدد اخر لعدم وجود االشتراك
(

 -3الزيادة في مجموع الئسهام والنقص في نصيب الوارث
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)
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 -4النصيب المقدر شرعا لةوارث

 -5نقص في اصل المئسأل وزيادة في مقادير الئسهام المفروضه
 -6منع الوارث من االرث كال او بعضا

(

(

)

)
)

(

 -7تحصيل أقل عدد يخرج منه نصيب كل وارث بدون كئسر

(

)

 -9حصول االحفاد عةى ميراثهم من جدهم الذي توفي قبل ابيهم

(

)

 -8الورث الذين لهم حق في الترك ليئسوا في درج واحدة ويتم التعامل معهم وفق منهج (
 -11اتفاق بين الورث عةى إخراج واحد منهم نظير شيئ معةوم (

)

)

السؤال الرابع :
-1
-2
-3
-4

ترك :زوج  ،وابوين ،وبنت ،وبنت ابن  ،واخ شقيق ،ومبةغا من المال يقدر  2187دينار فما هو نصيب كل
وارث ؟

ترك :زوج  ،وبنتين ،وابن تنصر ،وام  ،وقطع ارض مئساحتها  2811متر مربع فما هو نصيب كل وارث
؟

تركت :زوجا تشيع ،وبنتا  ،وثالث بنات ابن  ،واخا شقيقا ،واثنتي عشرة اوقي من الذهب  ،فما هو نصيب

كل وارث ؟

ترك :ثالث بنات ،وأختين شقيقتين ،وأخ شقيق  ،ثم ماتت إحدى األختين عن اخيها الشقيق  ،وأختها الشقيق

 .فكيف نفعل بالترك ؟

 -5مات رجل وترك بنتا  ،واما  ،وزوج  ،وثالث بنات ابن من ابنه الذي مات قبةه  .فهل لبنات االبن حق في
هذه الترك  ،ثم كيف نقئسم الترك ؟

انتهت األسئلة
مع تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق
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